
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΔΡΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΔΡΑΣΗ ΟΛΩΝ! 

 ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ 

 Δράση Γυναικών για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη 
 και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 

 Ημέρα: Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 

 Ώρα: 9:30π.μ. - 12:00μ. 

 Χώρος: Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα 

 Πρωτοβουλία  (αλφαβητικά): 

 Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 

 Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογένειων και Φίλων, 

 Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης «Στίγμα». 

 Ενόψει  της  καθόδου  της  Ομάδας  Εμπειρογνωμόνων  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  «GREVIO» 
 για  την  αξιολόγηση  της  εφαρμογής  της  Σύμβασης  της  Κωνσταντινούπολης  1  από  την  Κυπριακή 
 Δημοκρατία, σας καλούμε σε ανοιχτή συζήτηση/διαβούλευση της κοινωνίας των πολίτιδων. 

 Ας μιλήσουμε για τα δικαιώματά μας και τα αιτήματά μας, σχετικά με την υλοποίηση της 
 Σύμβασης. 

 Η  εκδήλωση  απευθύνεται  στα  μέλη  γυναικείων  κινημάτων  και  συλλογικοτήτων, 
 μη-κυβερνητικές οργανώσεις και πολίτιδες που ενδιαφέρονται για κοινωνική αλλαγή. 

 1  Group of  Experts  on  Ac�on  against  Violence  against  Women  and  Domes�c  Violence  (GREVIO)  is  an  independent 
 body  tasked  with  monitoring  the  implementa�on  of  this  Conven�on  by  the  Par�es  (Ar�cle  66,  Conven�on  on 
 preven�ng  and  comba�ng  violence  against  women  and  domes�c  violence).  The   state  report  from  Cyprus   was 
 received  by  GREVIO  on  30  July  2021,  and  is  published  in  accordance  with  Rule  33,  paragraph  6  of  GREVIO’s  Rules  of 
 Procedure. 
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 Μεθοδολογία: 

 Συζήτηση  στρογγυλής  τραπέζης  και  τοποθετήσεις  παρευρισκόμενων  για  καταγραφή  των 
 κυριότερων  αναγκών.  Θα  συζητηθούν  τα  ελάχιστα  πρότυπα  που  προνοεί  η  Σύμβαση  και  θα 
 καταγραφούν  οι  απόψεις/αιτήματα  σε  μια  κοινή  Διακήρυξη-Υπόμνημα  για  τους 
 σημαντικότερους  πυλώνες  της  Σύμβασης.  Το  Υπόμνημα  θα  παραδοθεί  από  πενταμελή  άτυπη 
 ομάδα  πρωτοβουλίας  των  παρευρισκομένων  (που  θα  συμφωνηθεί  στη  συνάντηση)  στην 
 ομάδα  «GREVIO»,  στην  Υπουργό  Δικαιοσύνης  ,  στον  Αρχηγό  Αστυνομίας,  στην  Επίτροπο 
 Ισότητας,  στην  Υφυπουργό  Κοινωνικής  Πρόνοιας  και  σε  όλα  τα  μέλη  της  Κοινοβουλευτικής 
 Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

 Πρόγραμμα 

 9:30π.μ. – 10:00π.μ.  Προσέλευση και καφές αλληλεγγύης/φεμινιστικής  αγάπης ☺ 

 10:00π.μ.  –  11:00π.μ.  Παρουσίαση  (10  λεπτά)  και  συζήτηση  για  τις  πρόνοιες  της  Σύμβασης  ανά 
 θεματική  –  Τι  αναμένεται;  Ποια  τα  ελάχιστα  πρότυπα;  Ρίξεις  που  υπάρχουν  και 
 τοποθετήσεις/εισηγήσεις ανά θεματική: 

 1.  Πρόληψη  και  εκπαίδευση  Σουσάνα  Ελίζα  Παύλου,  Μεσογειακό  Ινστιτούτο  μελετών 
 Κοινωνικού Φύλου 
 Εκπαίδευση/Κατάρτιση επαγγελματιών, Παιδεία, ΜΜΕ 

 2.  Στήριξη  και  Προστασία  Νάντια  Ευθυμίου,  Οργάνωση  Προστασίας  Θυμάτων 
 Σεξουαλικής Βίας και       Εκμετάλλευσης        «Στίγμα». 

 Εξειδίκευση υπηρεσιών, συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων 

 3.  Καταστολή  Αργεντούλα  Ιωάννου,  Παγκύπριος  Σύνδεσμος  Μονογονεϊκών  Οικογένειων 
 και Φίλων. 

 Θέματα  προτεραιότητας:  Διερεύνηση,  προστατευτικά  μέτρα,  αποτελεσματικότητα 
 και    παρακολούθηση διαταγμάτων, πρόσβαση σε νομική αρωγή. 

 4.  Άσυλο  και  Μετανάστευση  Χριστίνα  Καϊλή,  Μεσογειακό  Ινστιτούτο  μελετών  Κοινωνικού 
 Φύλου, Κυπριακό Λόμπι Γυναικών 

 Παρουσίαση όλων των εισηγήσεων σε στρογγυλή τράπεζα. 

 11:00π.μ. - 12:00μ.  – Συλλογική ολοκλήρωση του προσχέδιου  Υπομνήματος. 

 Συντονισμός:  Μαρία Αγγελή, Κοινωνιολόγος 
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 Παρακαλώ  όπως  φέρετε  μαζί  σας  σε  μορφή  μίας  σελίδας  Α4,  τα  κυριότερα 
 ζητήματα/ερωτήματα/αιτήματα  που  επιθυμείτε  να  θίξετε/συζητήσετε  στη  βάση  των  πιο  πάνω 
 τεσσάρων πυλώνων. 

 Εγγραφείτε  στο   info@medinstgenderastudies.org   ή  με Inbox στις  σελίδες  Facebook των 
 διοργανωτριών:  

 ●  Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 
 ●  Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογένειων και Φίλων 
 ●  Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης «Στίγμα»    

 Για  σκοπούς  τήρησης  των  υγειονομικών  πρωτοκόλλων  παρακαλώ  απαντήστε  μέχρι  10 
 Μαρτίου. 

 Είστε ε 

 Μαρία Αγγελίδου συντονίστηρια 

 Σκοπός  της  εκδήλωσης  ήταν  να  μαζευτούν  πολλές  γυναίκες  από  διαφορετικούς  φορείς  ενόψει 
 της  καθόδου  του  GREVIO  για  να  επιθεωρήσει  την  πορεία  υλοποίησης  της  σύμβασης  της 
 Κωνσταντινούπολης. 

 Αυτό  που  διαπιστώθηκε  για  άλλη  μια  φορά  είναι  μεγάλη  εμπειρογνωμοσύνη  υπάρχει  από  τους 
 φορείς και τις οργανώσεις των γυναικών. 

 Στην  εκδήλωση  εξετάστηκαν  τα  κεφάλαια  ένα  προς  ένα  προκειμένου  να  δοθούν  συγκεκριμένες 
 εισηγήσεις  και  κατά  την  άποψη  μας  είναι  μια  πολύ  καλή  ευκαιρία  να  εισακουστούν  οι 
 συστάσεις πολιτικής στους φορείς που θα υλοποιήσουν την σύμβαση. 

 Το  πόρισμα  της  εκδήλωσης  θα  αποσταλεί  στα  μέλη  που  παρευρέθηκαν  θα  μεταφραστεί  σε 
 συστάσεις  πολιτικής  και  το  υπόμνημα  θα  δοθεί  στα  μέλη  της  GREVIO  ως  μια  παρατήρηση  του 
 τι  συμβαίνει  στην  πραγματικότητα  της  Κύπρου  όπως  την  διαπιστώνουν  οι  άμεσα 
 ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς. 

 Χριστίνα Καϊλη MIGS Άσυλο και μετανάστευση 

 Η  Σύμβαση  της  Κωνσταντινούπολης  για  το  άσυλο  και  τη  μετανάστευση  είναι  ξεκάθαρη,  ότι 
 κάθε  γυναίκα  ή  κορίτσι  οι  οποίες  έχουν  βιώσει  σεξουαλική  βία  ή  κάθε  μορφής  βίας  κατά  των 
 γυναικών  να  δικαιούται  άδεια  παραμονής  στην  Κύπρο  ώστε  να  μπορεί  να  καταγγείλει  και  να 
 προχωρήσουν  οι  διαδικασίες.  Επίσης,  πρέπει  να  αρθούν  όλες  οι  επιφυλάξεις  που  έχει  η 
 Κυπριακή Δημοκρατία που ειδικά επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες. 

 Το  ότι  δεν  ανταποκρίνονται  πολύ  συχνά  οι  αρχές  στις  καταγγελίες  των  γυναικών  μεταναστριών 
 αποτελούν  εξαιρετικά  ευάλωτες  ομάδες  που  για  να  προβούν  σε  καταγγελία  είναι  επιπλέον 
 δύσκολο. 
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 Όπως  είδαμε  και  στην  περίπτωση  του  κατά  συρροή  δολοφόνου  όπου  η  αστυνομία  δεν  έκανε 
 απολύτως τίποτε για να διερευνήσει τις καταγγελίες εξαφάνισης τους. 

 Ως  εκ  τούτου  στην  ποινική  διερεύνηση  πρέπει  να  γίνονται  όλα  γρήγορα  και  να  προστατεύονται 
 οι  γυναίκες  ανεξαρτήτως  μεταναστευτικού  ή  άλλου  υπόβαθρου  είτε  φυλής  ακόμη  και  ατόμων 
 με αναπηρίες. 

 Λισα 7 

 Η  Λίσα  εξέφρασε  την  πλήρη  ικανοποίηση  της  για  τις  τοποθετήσεις  των  εκπροσώπων  από  τις 
 διάφορες  οργανώσεις.  Ολες  οι  γυναίκες  μετανάστριες  επιθυμούν  ότι  το  κράτος  πρέπει  να 
 υπάρχει βία. Εμείς προσέχουμε η μια την άλλη. 

 -- 

 Νάντια Ευθυμίου Στίγμα Στήριξη και προστασία 

 Το  πιο  σημαντικό  είναι  το  θέμα  των  καταφυγίων  όπου  στην  περίπτωση  της  εμπορίας 
 προσώπων  στην  καλύτερη  περίπτωση  θεωρείται  χώρος  φιλοξενίας  και  από  άποψη  παροχών 
 αλλά και στο θέμα προστασίας. 

 Πρέπει  οπωσδήποτε  να  υπάρχει  διαχωρισμός  του  τι  σημαίνει  καταφύγιο  και  τι  κοινωνικός 
 ξενώνας  γιατί  δεν  είναι  απλά  ένας  χώρος  που  θα  βρίσκεται  το  θύμα  αλλά  ο  χώρος  πρέπει  να 
 προσφέρει  προστασία,  εκπαίδευση  ενδυνάμωση,  προετοιμασία  για  το  δικαστήριο,  ασφάλεια, 
 κάτι που δεν γίνεται μέχρι σήμερα. 

 Μέχρι  σήμερα  δεν  υπάρχουν  κανονισμοί  λειτουργίας  καταφυγίων.  Όταν  είχαμε  το  ιδιωτικό 
 καταφύγιο  το  κράτος  δεν  στήριξε  οικονομικά  την  οργάνωση  γιατί  όπως  ισχυρίστηκαν  δεν 
 τηρούσαμε  τους  κανονισμούς  λειτουργίας.  Όταν  ρωτήσαμε  ποιοι  είναι  οι  κανονισμοί 
 λειτουργίας, μας απάντησαν ότι δεν υπάρχουν. 

 Από  το  2008  μέχρι  σήμερα  αναμένουμε  από  το  κράτος  να  θεσπίσει  κανονισμούς  αλλά  σήμερα 
 έχουμε 2022 και τίποτε δεν έγινε. 

 Πως μπορεί να λειτουργήσει ένα καταφύγιο χωρίς κανονισμούς λειτουργίας; 

 Αρα πώς να το κάνουμε να λειτουργήσει σωστά όταν εκκρεμεί η θέσπιση των κανονισμών 

 Ο Νόμος εγκρίθηκε αλλά κανονισμοί δεν υπάρχουν. 

 Η  σύμβαση  δίδει  ιδιαίτερη  έμφαση  στα  καταφύγια  καθώς  και  στα  κέντρα  που  τα  θύματα  θα 
 πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση. 

 Ένα  θύμα  που  θέλει  άμεσα  να  ξεφύγει  από  απειλές  κατά  τη  ζωή  του  πρέπει  να  ακολουθήσει 
 μια μακροχρόνια διαδικασία. 
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 Αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στο θέμα της εμπορίας προσώπων. 

 Σουζάνα Παύλου 

 Στην  εκδήλωση  μαζεύτηκαν  γυναίκες  από  κυβερνητικές  και  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις, 
 ακτιβίστριες  μετανάστριες  για  να  συζητηθεί  η  εφαρμογή  της  Σύμβασης  της 
 Κωνσταντινούπολης  για  την  πρόληψη  και  καταπολέμηση  της  βίας  κατά  των  γυναικών  καθώς 
 και  την  πρόληψη  της  ενδοοικογενειακής  βίας,  καθώς  και  τις  προκλήσεις  στην  αποτελεσματική 
 εφαρμογή,  εν  όψει  της  επίσκεψης  της  ομάδας  αξιολόγησης  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  που 
 θα  βρίσκεται  στην  Κύπρο  την  ερχόμενη  βδομάδα,  για  να  αξιολογήσει  την  πορεία  της 
 εφαρμογής της σύμβασης. 

 Στην  εκδήλωση  παρευρέθηκαν  πέραν  των  30  γυναικών  και  συζητήθηκαν  θέματα  εφ  όλης  της 
 ύλης  για  την  πρόληψη,  την  καταστολή  ειδικότερα  σε  θέμα  ασύλου  και  μετανάστευσης,  για 
 προστασία  και  στήριξη  των  γυναικών.  Από  τις  γυναίκες  οι  οποίες  εκπροσωπούσαν  διάφορες 
 οργανώσεις  ακούστηκαν  πολλές  και  χρήσιμες  τοποθετήσεις  και  με  βάση  αυτές  τις  εισηγήσεις 
 θα  ετοιμαστεί  υπόμνημα  που  θα  αποσταλεί  σε  όλες  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  υπουργεί, 
 ώστε  να  ασκηθεί  πίεση  και  νομοθετική  αλλαγή  εκεί  και  όπου  χρειάζεται  αλλά  κυρίως  να 
 υπάρξουν  αλλαγές  στις  πρακτικές  όσον  αφορά  στην  πρόληψη  και  καταπολέμηση  της  βίας  κατά 
 των γυναικών. 

 Να  σημειωθεί  ότι  η  ομάδα  αξιολόγησης  δεν  έρχεται  για  να  επικρίνει  αλλά  για  να  βοηθήσει  και 
 να  αξιολογήσει  την  πορεία  της  εφαρμογής,  να  εντοπίσει  κενά  εκεί  που  υπάρχουν  να  ακούσει 
 τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών. 

 Η  ομάδα  θεωρεί  την  άποψη  και  την  εξειδίκευση  και  την  εμπειρία  των  μη  κυβερνητικών  πολύ 
 σημαντικές  και  να  εξάξει  κάποιες  συστάσεις  για  την  κυπριακή  δημοκρατία  για  το  πώς  μπορούν 
 να προχωρήσουν κάποια βήματα μπροστά 

 Θεωρώ  ότι  έρχονται  για  να  βοηθήσουν  και  να  εισηγηθούν  τρόπους  καλής  πρακτικής  για  την 
 αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών της σύμβασης. 

 Ακούσαμε  πάρα  πολλές  συστάσεις  ξεκινώντας  από  την  πρόληψη  τα  πιο  βασικά,  ότι  οι  γυναίκες 
 της  Κύπρου  πρέπει  να  γνωρίζουν  τα  δικαιώματα  τους  επειδή  είμαστε  πρώτοι  ως  Κυπριακή 
 δημοκρατία να ψηφίζουμε νόμους αλλά στην εφαρμογή τελευταίοι. 

 Αυτό  που  έκανε  ιδιαίτερη  εντύπωση  είναι  μια  βασική  και  αυτονόητη  εισήγηση  είναι  η 
 ενημέρωση  των  γυναικών  για  τα  βασικά  δικαιώματα  που  προνοεί  το  νομοθετικό  πλαίσιο  της 
 Κύπρου στην ισότητα των φύλων αλλά και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 

 Θεωρεί  πως  αν  όλες  οι  γυναίκες  γνωρίζουν  τα  δικαιώματα  τους,  το  κράτος  δεν  θα  μπορέσει 
 παρά να τα εφαρμόσει. 

 -- 
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 Αργεντούλα Ιωάννου 

 Λήφθηκε  αυτή  η  πρωτοβουλία  με  το  μεσογειακό  Ινστιτούτο  Ισότητας  να  κληθούν  γυναικείες 
 οργανώσεις  και  ακτιβίστριες  προκειμένου  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  σχετικά  με  τις 
 διεκδικήσεις και την κατάσταση που πρέπει να μεταβιβάσουμε στην GREVIO 

 Εμείς  ως  Σύνδεσμος  Μονογονεϊκών  Οικογενειών  αλλά  και  αυτή  άποψη  υπάρχει  και  ανάμεσα 
 σε  όλες  τις  οργανώσεις  που  συμμετείχαν  ότι  και  μετά  την  υποβολή  της  έκθεσης  της  γρεβιο  να 
 πραγματοποιηθεί  εκ  νέου  συνάντηση  για  να  υποβάλουμε  πραγματικά  αιτήματα  προς  την 
 Κυπριακή  δημοκρατία  με  βάση  και  την  έκθεση  της  γκρέβιο  αλλά  και  εν  όψει  της  δημιουργίας 
 του συντονιστικού φορέα για την παρακολούθηση της σύμβασης 

 Οι  γυναικείες  οργανώσεις  και  συλλογικότητες  θα  πρέπει  να  συνενώσουν  δυνάμεις  για  να 
 έχουμε  μία  σταθερή  παρουσία  άτυπη  μεν  αλλά  να  ενοχλεί  και  να  αγωνίζεται  για  το  πιο  σωστό 
 στρατηγικό  σχέδιο  πιο  θα  πρέπει  να  είναι  το  σωστό  μπατζετινγκ  ενός  τέτοιου  στρατηγικού 
 σχεδίου  γιατί  διαπιστώνεται  ότι  δεν  υπάρχει  άλλος  τρόπος  προκειμένου  να  ακολουθηθούν  οι 
 σωστές πολιτικές. υπρόσδεκτες  δύο ανά οργά  νωση ή συλλογικότητα  .  Safepass υποχρεωτικό. 
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